Välkommen till ett nyhetsbrev från Astronomisk Ungdom!

Bäste medlem i Astronomisk Ungdom!
Här kommer nyhetsbrev #1 2014. Detta medlemsbrev kommer att skickas ut fyra
gånger per år, i god tid innan medlemsaktiviteter såsom astronomiläger och
stjärnträffar. Vi är nu 210 medlemmar i föreningen, och vi blir hela tiden fler. Detta
tycker vi är jätteroligt! Om du har någon kompis som också gillar rymden så glöm inte
att tipsa om AU!

Bli ansvarig för AU:s
sociala medier!

Vi besökte Sveriges rymdbas
Esrange

Är du duktig på exempelvis Facebook,
Twitter, Instagram eller kanske på att
blogga? Vill du bli sprida coola fakta
om rymden, som exempelvis
facebooksidan I Fucking Love
Science gör? Vi söker just nu
Kommunikatörer till AU! Som
Kommunikatör får du möjlighet att
sprida nyheter, kuriosa och egna
tankar om rymden i Astronomisk
Ungdoms sociala kanaler. Om du
tycker att uppdraget låter intressant

I början av januari gick vårt förra
astronomiläger, AUrora Borealis, av stapeln.
Hela 31 medlemmar tog sig upp till Kiruna
några dagar för att besöka Esrange,
Institutet för rymdfysik, lyssna till
föreläsningar och mycket annat. Läs mer här
om lägret här!

så kontakta oss gärna
på info@astronomiskungdom.se
Om du är intresserad av att göra
andra saker inom AU, exempelvis att
hjälpa till att arrangera kommande
läger, så tveka inte att höra av dig då
också.

Kom och rösta på årsmötet!
På söndag den 30:e mars kl 13, när
Ungdomens Star Party avslutats, kommer
föreningens årsmöte att hållas. Handlingar
inför mötet kommer att läggas ut på
http://www.astronomiskungdom.se/arsmote/
Alla medlemmar är välkomna att skicka in
motioner till sekreterare Elisabeth Werner
(elisabeth.werner@hotmail.com) senast tre
veckor innan årsmötet.

Delta i vår kommande
stjärnträff den 28-30
mars!
I slutet av mars hålls vår nästa stora
medlemsaktivitet; Ungdomens Star
Party, den 28-30 mars 2014. Precis
som förra året kommer det hållas på
Ångströmlaboratoriet i Uppsala. På
programmet står observationer med
teleskop (exempelvis med
Westerlundteleskopet, 90 cm),
intressanta föreläsningar i astronomi
och astrobiologi, studiebesök, och
mycket mera. Inte minst får du träffa
och lära känna andra medlemmar.
Anmälan och program kommer snart
att finnas tillgängligt här!
Vi ser fram emot att träffa dig då i
Uppsala!
Vi vill även meddela att det liksom
förra året kommer att hållas ett
sommarläger. Mer information om det
kommer att dyka upp på hemsidan
innan sommaren.

Erbjudande från Allt om
rymden
Här kommer ett inlägg från Allt om rymden:
Nu går allt om rymden upp i utgåvor – under
2014 kommer vi ut med 6 spännande
tidningar!

Kandidera till styrelsen!
På föreningens årsmöte den 30:e
mars ska också en ny styrelse väljas.
För att underlätta detta, och för att vi
ska få en chans att lära känna alla
som kandiderar till olika
styrelseuppdrag, tillsattes en
valberedning under förra årsmötet.
Valberedningens uppgift är att föreslå
en styrelse, som de tror passar, men
årsmötet har alltid sista ordet.
Om du vill kandidera till AU:s styrelse
så är du välkommen att skicka ett
mail till
valberedning@astronomiskungdom.se
med namn, kontaktuppgifter och en
kort presentation av dig själv. Har du
några andra frågor så är det bara att
fråga på samma mailadress.

följ vår blogg

Intresset för rymden växer och därför är det
extra roligt att berätta att vi nu lanserat vår
tidning Allt om rymden. Under 2013 kom det
ut 2 utgåvor och under 2014 kan vi se fram
emot 6 nya nummer! I varje nummer bjuder
vi på det senaste inom Internationell
rymdforskning, initierade rymdreportage och
intervjuer, guidning till bästa utrustningen
för stjärnskådning och astrofotografering och
ett helt avsnitt med de bästa tipsen och
tricksen för att bli amatörastronom.
I utgåva 1 2014 bjuder vi bland annat på en
8-sidig special om supernovor (som den i
M82 just nu!), intressanta reportage om
jordens ”elaka tvilling” Venus och Voyager 1.
Intervjun med den vetenskapliga rådgivaren
bakom katastroffilmen Gravity får man inte
heller missa.
Jag kan nu erbjuda två riktigt bra
erbjudanden, ett prova-på-erbjudande och
ett helårserbjudande. Välj helårserbjudandet
och häng med oss under hela 2014!
http://www.allt-omrymden.se/prenumerera
Med förhoppningar om ett spännande
rymdår,
Karin Starkman Ahlstedt
Chefredaktör

följ oss på Facebook

vidarebefordra till en vän
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